
Tilmelding og betaling for deltagelse
Priser for deltagelse i årets FORUM-arrangement inkl. kontingent er: 
Medlemmer af FORUM: kr. 975,00
Medlemmer af FORUM, uden festmiddag fredag: kr. 750,00
Studerende og dimitterende i 2016: kr. 500,00
Studerende, uden festmiddag fredag: kr. 300,00
Eksterne deltagere: kr. 975,00

Tilmelding og betaling skal ske med kortbetaling på http://aaa-forum.dk/forum-2016
Her kan du også finde en vejledning og vælge at få tilsendt en faktura.  Har du ikke mulighed 
for at betale med kort og ønsker at bankoverføre, så tag kontakt til os på post@aaa-forum.dk

FORUM vil gerne styrke kontakten til skolen og de studerende, så i år inviterer vi studerende 
inden for fagområdet til at deltage fredag eftermiddag GRATIS! Det omfatter ikke middagen om 
aftenen, men Forum byder på kaffe og kage. Er du studerende og vil benytte dig af dette tilbud, 
skal du ikke tilmelde dig via hjemmesiden, men skrive en mail til post@aaa-forum.dk senest 
fredag d. 16. september. 

FORUM byder interesserede eksterne deltagere med restaureringsfaglig baggrund og ansatte på 
restaureringstegnestuer velkomne. Vi opfordrer vores medlemmer til at udbrede dette.

Tilmeldingsfrist
Senest onsdag d. 14 september 2016.
Det er absolut sidste frist for tilmelding af hensyn til arrangementets planlægning 
og ikke mindst skolens fantastiske køkken.

Indbetaling af kontingent
Kontingent indgår i ovennævnte priser og betales dermed sammen med tilmelding til arrange-
mentet. Er du forhindret i at deltage, kan kontingentbidrag på 200 kr. dog fortsat indbetales til 
Merkur Bank, reg.nr.: 8401, kontonr.: 1262312. Angiv følgende i beskedfeltet ved overførslen: 
’kontingent 16 dit navn’.

Info
På www.aaa-forum.dk finder I billeder, medlemslister, regnskaber, referater og omtale 
af tidligere arrangementer. Vi opfordrer jer til at tjekke jeres adresse og mail-adresse 
og skrive jeres afgangsår på hjemmesiden. Forum for arkitektonisk kulturarv er også på 
Facebook. Følg med og få spændende tips om arrangementer, litteratur og meget mere.

Vi ses til FORUM 2016

Bedste hilsener

Ann Holm Nielsen, Dorthe Bendtsen, Eva Særkjær Gade,
Jonas Rump Nielsen, Mikael Schilling, Nanna Uhrbrand og Thomas Stabell
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Afgang med bussen fra Nørreport 20  
– HUSK praktisk (fod)tøj til eftermiddagens rundvisninger og gåtur!
Der er IKKE kaffe og morgenbrød i bussen, først når vi er fremme på Gl. Estrup.

Gl. Estrup
Fire nyrestaurerede rum formidler historien om livet på herregårdene i perioden 
1850-1920. Restaureringen er et eksempel på en tilbageføring med brug af tids-
s varende håndværksmetoder. Museumsinspektør Marie Aaberg Andersen tager os 
med ind i dette tidsbillede og fortæller om arbejdet med tapeter, farvesætning og 
bemalede gulve. Der serveres kaffe og brød i herregården

Kørsel til Ebeltoft

Frokost – sandwich fra “Det grænseløse køkken”, nabo til Maltfabrikken

Rundvisning på Maltfabrikken / NyMalt
Formanden for “Maltfabrikkens Venner”, Leif Andersen vil vise os rundt på fabrikken, 
og der vil også blive mulighed for at gå på opdagelse på egen hånd.

Kørsel til Kalø

Gåtur til Kalø Slotsruin
Ved ruinen et kort indlæg v. arkitekt MAA Lars Lund, Niras. Som privatperson og lokal 
borger har Lars ytret sig kritisk om dele af projektet med den nye udsigtstrappe i 
ruinen. At skabe udsigt er en stor kvalitet, men han stiller bl.a. spørgsmål til processen, 
til det oprindeligt lovede projekt, der så anderledes ud, og til vægtningen af arkitektur 
og æstetik til fordel for bevaringsværdi og stemning.

Kørsel til Besøgscenter Karlsladen og Jagtslottet

Rundvisning, kaffe og kage ved Kalø Hovedgård og Jagtslottet, 
Introduktion ved guide fra Nationalpark Mols Bjerge i det nyindrettede besøgs- 
cen ter i Karlsladen på Kalø Hovedgård. Der serveres kaffe og kage i laden.
Efterfølgende er der mulighed for enten at gå på opdagelse på egen hånd eller 
fortsætte med guiden over i Jagtslottet, der er tegnet af Hack Kampmann.

Retur med bussen til Aarhus.

Ankomst Aarhus 

Lørdag d. 24. september 2016

Ankomst og velkomst, auditoriebygningen, Nørreport 20, Aarhus

Introduktion til årets tema
Ved arkitekt MAA og bestyrelsesmedlem i FORUM, Dorthe Bendtsen 

Arkitektkonkurrencen Nyborg Slot

No. 1  Fagdommer i konkurrencen, arkitekt med speciale indenfor restaurering 
 Anne Lene Jørgensen, Varmings Tegnestue
 Om konkurrencens forudsætninger og rammer og bygherrens og dommer- 
 komitéens ønsker med konkurrencen og deres fokus på bevaringsværdier,   
 restaurering, tilgang og valg af vinderprojekt. Hvad blev der lagt vægt på,  
 hvilke forslag og løsninger blev særligt diskuteret, og hvad var synet på de   
 forskellige projekters tilgang til så særligt et sted? 

No. 2  Medskaber af vinderprojektet, arkitekt med speciale indenfor restaurering  
 Mette Viuf Larsen,  VMB Arkitekter 
 Om vinderprojektet fra byskala til detalje – om hovedgrebet, inspirationen 
 og intentionerne, værdisætning og restaureringsholdning og om processen i  
 teamet: Hvad blev særligt diskuteret, hvor var de største udfordringer, og 
 hvordan tager projektet form i den videre proces?

Kaffe og kage i kantinen og efterfølgende gruppebillede i gården.

Maltfabrikken i Ebeltoft 

No. 1  Bygherrerådgiver for Fonden Den ny Maltfabrik, restaureringsarkitekt  
 Nanna Esmann Behrens, Rambøll  
 Om de overvejelser, der ligger bag konkurrencens udformning og krav, og   
 hvilken betydning de vil få for projektet.

No. 2  Afgangsprojekt, “Maltfabrikken - nyfortolkning og addition”, arkitekt Mathias Berlin 
 Projektet henter inspiration i Maltfabrikkens struktur og beskæftiger sig med  
 hvordan konstruktion, rum, kontraster, materialer og dagslys understreger   
 rummenes karakteristika og fortællingen om mødet mellem gammelt og nyt.

Kort pause

Arkitektonisk kulturarv på AAA,  Afgangsprojekt
“Bindingsværket i vores tid; en øvelse i nyfortolkning af traditionen”  
arkitekt MAA Sara Emilie Nilsson 
Om at forny traditionens simple byggeskik og typologi i et højteknologisk samfund, og 
hvordan traditionens robuste kvaliteter kan give svar på, hvordan vi i dag bygger mere 
hold bart og samtidig holder vores kulturarv levende.

Jubilar – årets 25-års jubilar fortæller om tiden siden afgang
Arkitekt MAA Carl Christian Hansen, Sønderborg Kommune

Årsmøde

Aperitif i kantinen

3-retters festmenu i kantinen - husk kontanter/dankort til vin, øl mv.

Fredag d. 23. september 2016
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